
Eerste tekst in het tabblad “Zielenliefde”

Op internet is er steeds meer te vinden over soulmates, tweelingzielen, karmische liefde e.d. Er zijn 
vele overeenkomsten en verschillen. Velen, waaronder ook ik in het begin, menen er een stempel op
te moeten plakken, alsof het één beter is dan het ander. Het is allemaal anders en iedere zielenliefde 
is zo verschillend als dat er mensen zijn. Enkel je hart vertelt je de waarheid en enkel jij kent jouw 
waarheid. Waarheid is een gegeven dat aan verandering onderhevig is. Ooit was het waarheid, dat 
de aarde plat was, nu weten we wel beter. Was het eerste een leugen? Het was enkel de waarheid 
vanuit de hoek waaruit mensen toen konden kijken. Er waren nog geen instrumenten voorhanden 
om het vanuit een breder perspectief te bezien. Zo is dat ook met onze zielenliefde. Je hart vertelt je,
dat dit anders is, intenser is. Gaandeweg, met tonnen geduld, ontvouwt zich de waarheid voor je 
ogen en in je hart. Luister en zie, dan zal het allemaal steeds helderder worden. Want in jou 
ontwikkelen zich vanzelf de instrumenten waardoor je dit alles vanuit een breder perspectief kunt 
zien en daardoor weten. Volg de weg, die jullie liefde je wijst, dan komt dat wat er bij jou hoort, 
voor eeuwig en altijd.

Voor mij is van belang dat mijn hart mij vertelt, dat deze verbinding heel sterk is op zielsniveau. 
Welke stempel hier op wordt gedrukt, maakt in principe niets uit. Mijn hoofd heeft heel veel moeite 
met het begrip tweelingziel. Wat een verwachtingen lijkt dit begrip uit te stralen. Als ik hier te lang 
bij stil sta, slaat de angst om me heen. Kan ik hieraan voldoen? Ik weet wel wat mijn hart me 
vertelt, maar hoe Hans hierin staat, is me tot op de dag van vandaag nog niet helder. Waarschijnlijk 
blijft dat het grootste raadsel. De buitenkant en dat wat ik aan voelen en intuïtie binnenkrijg, staat 
pal op elkaar. Dat is mijn grootste opgave, die ik heb te doorstaan. Leren dat ik mag vertrouwen op 
mijn intuïtie, buiten welke bevestiging om.
De gedachte dat hij deze site kan lezen, maakt me bang. Toch mag ik mijn waarheid neerzetten. Het 
is mijn beleving. En ik weet, dat hij in zijn hart dit herkent, maar ook zijn hoofdje zal hier een 
stokje voor steken, waardoor hij het me niet zal toegeven. Het maakt niet uit. Ik heb al eerder een 
soortgelijk proces meegemaakt, hij is nog altijd mijn hartsvriend. Juist daardoor weet ik het 
verschil. En dat verschil is er heel duidelijk. Hans staat in verbinding dichter bij mijn ziel, hij is 
mijn dichtste schakel in de verbindingen met andere zielen. Maakt niet dat ik van mijn hartsvriend 
minder ben gaan houden. Het maakt het enkel nog specialer, want bij hem weet ik precies waar ik 
sta. Hij is stabiel in gevoel naar mij. Dit is vriendschap voor de eeuwigheid en juist door het 
onduidelijke gedrag van Hans, kan ik zo immens genieten van de duidelijkheid bij mijn hartsvriend.
Ik ben echt gezegend met zoveel liefde in mijn hart, al is het vaak een kwelling om het te verdragen.
Ja, in mijn hart is Hans de ziel die het dichtste bij mij staat, de dichtste schakel, daarom gebruik ik 
hier op deze site het woord tweelingziel. Tweelingziel omdat ik hem en mijn proces helemaal 
herken hierin en tweelingziel om mezelf het recht te geven om te zijn in beleving wie ik ben. In 
mijn beleving is hij mijn tweelingziel en door dat hier zo te verwoorden, stel ik mezelf voor deze 
angst en dwing ik mezelf om naar buiten te treden, zoals ik ben. Het woord tweelingziel mag 
bestaan in mij als uitingsvorm, maar als stempel waarmee het definitief aangeduid moet worden, 
kan ik (nog) niet mijn weg vinden.

En uiteindelijk gaat het niet om de persoon voor wie je deze liefde voelt. Het gaat er allemaal om, 
dat je jezelf leert liefhebben, onvoorwaardelijke en dat je in deze liefde leert om liefdevoller te zijn 
in alle aspecten in je leven. Deze liefde zet de voet tussen de deur van je hart. Hij herinnert je aan 
het potentieel aan liefde wat daar verborgen ligt. Verborgen onder de puin die je in al je levens hebt 
opgestapeld. Je zielenliefde laat je al deze puin zien en reikt je de sleutel aan om dit alles te 
transformeren naar iets positiefs en liefdevols. Hij zet de voet tussen de deur van je hart, waardoor 
je je hart niet meer zult sluiten. Hij herinnert je iedere dag aan dit liefdesgevoel. Je kunt er niet 
tegen vechten, het is een liefdevolle band op zielsniveau. Ontvang het en laat het zijn met al zijn 
strubbelingen en al zijn enorme intense liefdesgevoelens. Hij is je reminder aan JEZELF. Voor jou 
is hij heel speciaal en die beleving mag niemand je afnemen, niemand! Ook jijzelf niet...



De afbeelding op deze site, is gemaakt door mijn dochter. Het symboliseert beweging en rust. Ik 
vind dit zo sprekend voor mijn eigen proces met mijn tweelingziel, maar ook in het begin met mijn 
andere zielenmaatjes. Het volgt zich op in een ritmische beweging; beweging en rust. Dan weer 
bewegen we naar elkaar toe, dan weer is er een beweging van elkaar af. Telkens we in het midden 
komen, ontstaat er even een rust, een balans, om van daaruit weer verder te gaan naar de andere 
zijde. Zo blijft dit hele proces in beweging om steeds meer de rust, de balans in onszelf te vinden. 
We blijven elkaar aanraken, tot we alle facetten in onszelf tot rust hebben gebracht. De 
aanwezigheid van je tweelingziel in je leven is precies dat wat je zo enorm helpt om deze balans te 
vinden. Hij/zij blijft al je knopjes indrukken totdat je je midden hebt bereikt. Dat maakt dit hele 
proces zo intens, laten we zwijgen over de intense liefde die je daarbij voelt. 
Mijn ervaring is dat andere zielenmaatjes dit ook met je kunnen doen. Maar meestal worden door 
hen maar enkele knopjes ingedrukt, waardoor het allemaal eerder tot rust komt. Met je tweelingziel 
lijkt er geen einde aan te komen. Blik regelmatig terug op je eigen proces, dan zal je zien wat je 
allemaal al bereikt hebt. Vergeet niet, dat we vele levens hebben gehad, waar we vaak van onze 
essentie zijn weggelopen. Weet dat, als je geduld op lijkt te zijn. Er is een hele weg te gaan, maar 
vergeet nooit, dat je deze weg samen bewandelt met de ziel die jou het liefste is. Samen ZIJN jullie, 
ook al mag dat er in het aardse (nog) niet zo worden vormgegeven.

Liefs Anna


